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UCHWAŁA NR XXII/26/2016
RADY MIASTA SKARŻYSKO-KAMIENNA
z dnia 31 marca 2016 r.

w sprawie statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej
Na podstawie podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 163 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwala się statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc Uchwała nr XXI/28/2012 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 22 marca 2012 r. r.
w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z mocą obowiązującą od 01 kwietnia 2016 r.
Przewodniczący Rady Miasta
Leszek Golik
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STATUT
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej zwany dalej Ośrodkiem, działa na
podstawie:
1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz.
1515),
2. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz.
163 ze zm.),
3. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.),
4. Innych ustaw, a w szczególności:
1) Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U.
z 2015 r. poz. 114 ze zm.),
2) Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz.
966),
3) Ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (tekst jednolity Dz. U.
z 2011 r. Nr 43, poz. 225 ze zm.),
4) Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 239),
5) Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(Dz. U. z 2015 r. poz. 149 ze zm.),
6) Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
(Dz. U. z 2016 r. poz. 169),
7) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r.
poz. 1390),
8)

Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
(Dz. U. z 2015 r. poz. 332),
1

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

9)

–3–

Poz. 1153

Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz.
721 ze zm.),

10)

Ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci
(Dz. U. z 2016 r. poz. 195)

11)

Innych aktów prawnych dotyczących jego działalności.

5. Uchwały Nr XIII/64/90 Miejskiej Rady Narodowej w Skarżysku-Kamiennej z dnia 26 lutego
1990 r. w sprawie powołania jednostki budżetowej pod nazwą „ Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Skarżysku-Kamiennej„.
6. Niniejszego Statutu.
§2
1. Obszar działalności Ośrodka obejmuje teren miasta Skarżyska-Kamiennej.
2. Siedzibą Ośrodka jest miasto Skarżysko-Kamienna.
3. Działalność Ośrodka finansowana jest:
1) ze środków budżetu państwa,
2) ze środków budżetu miasta Skarżyska-Kamiennej,
3) ze środków pozabudżetowych.

Rozdział II
Cele i zadania Ośrodka
§3
1. Celem działania Ośrodka jest:
1) umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których nie
są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości;
2) wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb
i umożliwienia im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka;
3) doprowadzenie do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji
ze środowiskiem;
4) zapobieganie powstawaniu nowych problemów społecznych rodzących zapotrzebowanie
na świadczenia z zakresu pomocy społecznej.
2. Ośrodek opracowuje i realizuje miejską strategię rozwiązywania problemów społecznych
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ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych, których celem jest integracja osób
i rodzin z grup szczególnego ryzyka.
§4
1. Zadania realizowane przez Ośrodek obejmują w szczególności:
1) zadania wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w tym,
a) przyznawanie i wypłacanie świadczeń pieniężnych,
b) przyznawanie świadczeń niepieniężnych,
c) pracę socjalną,
d) prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej,
e) analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy
społecznej,
f) realizację zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych,
g) rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach
zidentyfikowanych potrzeb,
h) realizowanie programów społecznych,
i) realizowanie zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym, zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę, zadań własnych powiatu,
zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat;
2) zadania realizowane przez Ośrodek, wynikające z innych ustaw, w tym:
a) ustalanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych,
b) ustalanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych,
c) prowadzenie zadań związanych z postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych
oraz przyznawanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
d) realizowanie zadań z zakresu rehabilitacji społecznej,
e) prowadzenie zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie,
f) wspieranie rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo - wychowawczych,
g) wypłata świadczenia wychowawczego na częściowe pokrycie wydatków związanych
z wychowywaniem dziecka,
g) wspieranie ruchu wolontarystycznego,
h) przyznawanie i wypłacanie zasiłków repatriantom.
2. Ośrodek, przy realizacji zadań, współdziała z organizacjami pozarządowymi, kościołem
katolickim i innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami oraz
osobami fizycznymi i osobami prawnymi, prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Rozdział III
Organizacja i zarządzanie Ośrodka
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§5
1. Ośrodkiem kieruje dyrektor, który ponosi odpowiedzialność za całokształt jego działalności
i reprezentuje Ośrodek na zewnątrz.
2. Dyrektora zatrudnia i zwalnia Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej.
3. Dyrektor wykonuje swoje zadania przy pomocy zastępcy dyrektora i głównego księgowego.
4. Dyrektor działa w zakresie spraw finansowych i cywilno-prawnych na podstawie
pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej oraz wydaje decyzje
administracyjne w indywidualnych sprawach z upoważnienia Prezydenta Miasta SkarżyskaKamiennej.
5. Dyrektor odpowiada przed Prezydentem Miasta Skarżyska-Kamiennej za właściwą realizację
zadań oraz prawidłowe funkcjonowanie i prowadzenie gospodarki finansowej przez Ośrodek.
6. Dyrektor Ośrodka jest służbowym przełożonym pracowników Ośrodka, zawiera z nimi umowy
o pracę i dokonuje wszelkich czynności z zakresu prawa pracy za Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Skarżysku-Kamiennej, który jest pracodawcą zatrudnionych w nim
pracowników.
§6
Szczegółowe zasady organizacji wewnętrznej i funkcjonowania Ośrodka określa Regulamin
Organizacyjny zatwierdzony przez dyrektora.
§7
1. W strukturze organizacyjnej Ośrodka wyodrębnia się następujące działy organizacyjne:
1) dział organizacji i kadr,
2) dział pomocy środowiskowej,
3) dział księgowości,
4) dział opieki nad chorym w domu,
5) dział usług specjalistycznych,
6) dział dodatków mieszkaniowych,
7) dział świadczeń rodzinnych, wychowawczych i funduszu alimentacyjnego,
8) Dzienny Środowiskowy Dom Samopomocy,
9) Klub Integracji Społecznej
10) kuchnia i stołówka.

§8
1. Wymogi kwalifikacyjne i zasady wynagradzania pracowników Ośrodka regulują odrębne
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przepisy.

Rozdział IV
Mienie i gospodarka finansowa Ośrodka
§9
1. Ośrodek wyposażony jest w majątek określony według spisów inwentaryzacyjnych.
Majątek Ośrodka jest mieniem gminy Skarżyska-Kamiennej i może być wykorzystany jedynie
do realizacji celów związanych z działalnością statutową.
2. Ośrodek może przyjmować darowizny rzeczowe z przeznaczeniem na cele określone
w statucie.
3. Ośrodek prowadzi rachunkowość w oparciu o obowiązujące przepisy prawa i sporządza
na ich podstawie sprawozdawczość finansową.
4. Podstawę gospodarki finansowej Ośrodka stanowi plan finansowy, opracowywany
na każdy rok.
5. Ośrodek pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadza
na rachunek budżetu gminy.

Rozdział V
Postanowienia końcowe
§ 10
Zmiany w Statucie dokonywane są w trybie właściwym dla jego uchwalenia.
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